
  

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

FIRMY MTD PRODUCTS AG, 

INDUSTRIESTRASSE 23 D-66129  
 SAARBRÜCKEN 

 

Firma MTD Products AG oferuje GWARANCJĘ PRODUCENTA  
 z zastrzeżeniem następujących postanowień 

 
 
 

§ 1 Obszar zastosowań, obowiązuje od 1 listopada 2020 r. 

1.1. Niniejsza gwarancja producenta firmy MTD Products AG (zwana dalej: „MTD”) dotyczy wyłącznie robotów 
do koszenia trawy firmy Robomow do użytku niekomercyjnego/innego niż profesjonalny (zwanych dalej: 
„Produktem”) i podlega warunkom określonym w niniejszej gwarancji producenta. 

1.2. Roszczenia z tytułu gwarancji producenta mogą być zgłaszane wyłącznie przez właścicieli produktów 
wymienionych w paragrafie 1 (zwanych dalej: „Użytkownikami końcowymi”), którzy zakupili Produkt 1 
listopada 2020 r. lub później. 

1.3. Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza ustawowych roszczeń gwarancyjnych Klienta końcowego 
wynikających  z warunków  przedstawionych  w paragrafach §§ 434  i nast.  BGB  w odniesieniu  do 
sprzedawcy Produktu. 

 
 
§ 2 Okres gwarancji producenta 

2.1. Gwarancja producenta obowiązuje dla modeli na platformach RS, RC i RX przez okres dwóch (2) lat, 
licząc        od dnia sprzedaży Produktu Klientowi końcowemu, chyba że w niniejszym paragrafie § 2 
określono inaczej. Dla modeli na platformach RK i RT, gwarancja producenta obowiązuje przez okres 
trzech (3) lat, licząc        od dnia sprzedaży Produktu Klientowi końcowemu. 

2.2.  W przypadku części zamiennych i akcesoriów, w rozumieniu paragrafu § 97 BGB, okres gwarancji 
producenta wynosi sześć (6) miesięcy od dnia sprzedaży części zamiennej lub akcesoriów Użytkownikowi 
końcowemu. 

2.3. W przypadku akumulatorów okres gwarancji producenta wynosi jeden (1) rok od dnia sprzedaży Produktu 
Użytkownikowi końcowemu. 

2.4. Części eksploatacyjne wymienione w Załączniku 1 zasadniczo nie podlegają gwarancji producenta. 

2.5. Użytkownik końcowy może dochodzić roszczeń na podstawie niniejszej gwarancji producenta tylko wtedy, 
gdy nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji zgodnie z § 434 i nast. BGB w 
odniesieniu do sprzedawcy Produktu lub jeśli wszczęto postępowanie dotyczące niewypłacalności wobec 
majątku sprzedawcy. 



  
 
 

 
 
 
 
 

 
§ 3 Występowanie wady 

3.1. Zgodnie z niniejszą gwarancją producenta, firma MTD ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady 
Produktu, o ile wada istniała już wcześniej, co powoduje przejście ryzyka sprzedawcy związanego 
z Produktem na Klienta końcowego. 

3.2. Jeśli produkt jest uszkodzony w wyniku 

3.2.1. niewłaściwego i nieodpowiedniego użycia, 

3.2.2. nieprzestrzegania instrukcji obsługi, 

3.2.3. nieprawidłowej instalacji i/lub uruchomienia przez Klienta końcowego, 

3.2.4. nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, 

3.2.5. nieodpowiednich modyfikacji lub napraw, niezatwierdzonych przez MTD i wykonanych przez 
Klienta końcowego lub osoby trzecie, 

3.2.6.  nieprzestrzegania terminów konserwacji przewidzianych dla Produktu (co najmniej 1 raz w roku) 
lub wykonywania konserwacji przez osoby nieupoważnione, 

firma MTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dotyczy to również wad, które mają jedynie nieznaczny 
wpływ na wartość lub przydatność Produktu, a także naturalnego zużycia, gdy Produkt jest używany 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 
§ 4 Roszczenia z tytułu wad 

4.1. Jeśli Produkt objęty gwarancją producenta jest wadliwy zgodnie z § 3, Użytkownik końcowy ma prawo 
w odniesieniu do firmy MTD jedynie do zgłoszenia roszczenia naprawy lub wymiany Produktu na podstawie 
niniejszej gwarancji producenta. Firma MTD może zdecydować według własnego uznania, czy naprawi 
wadliwy Produkt, czy też dostarczy Użytkownikowi końcowemu nowy Produkt, zasadniczo równoważny 
wadliwemu produktowi. 

4.2.  W przypadku, gdy Użytkownik końcowy jest przedsiębiorcą w rozumieniu HGB, musi przestrzegać 
następujących zobowiązań określonych w § 377 HGB. 

4.3.  Użytkownik  końcowy  nie  może  wysuwać  roszczeń  na  podstawie  niniejszej  gwarancji  producenta 
wykraczających  poza  postanowienia  określone  w paragrafie  1,  w szczególności  roszczeń  z tytułu  
uszkodzeń, roszczeń odszkodowawczych, ani odstąpić od zakupu na podstawie umowy kupna od  
sprzedawcy, ani żądać obniżenia ceny zakupu. Nie dotyczy to przypadków odpowiedzialności zgodnie  
z ustawą o odpowiedzialności za produkt, umyślnego działania, rażącego zaniedbania, zagrożenia życia,  
obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu w przypadku celowego zatajenia wady lub naruszenia gwarancji  
jakości. Użytkownik końcowy nie może wysuwać roszczeń na podstawie niniejszej gwarancji producenta  
wykraczających  poza  postanowienia  określone  w paragrafie 1,  w szczególności  roszczeń  z tytułu  
uszkodzeń, roszczeń odszkodowawczych, ani odstąpić od zakupu na podstawie umowy kupna od  
sprzedawcy, ani żądać obniżenia ceny zakupu. Nie dotyczy to przypadków odpowiedzialności zgodnie  
z ustawą o odpowiedzialności za produkt, umyślnego działania, rażącego zaniedbania, zagrożenia życia,  
obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu w przypadku celowego zatajenia wady lub naruszenia gwarancji  
jakości. 

4.4.  Żadne roszczenia nie przysługują z tytułu aktualizacji oprogramowania robotów do koszenia trawy. 



  
 
 
 
 
 

§ 5 Dochodzenie roszczeń 

Roszczenia na podstawie gwarancji producenta należy zgłaszać na piśmie w odniesieniu do firmy MTD lub 
zakładu serwisowego autoryzowanego przez firmę MTD. Aby roszczenie było uzasadnione, należy 
przedstawić oryginał dowodu sprzedaży. 

 
§ 6 Inne 

6.1. Niniejsza gwarancja producenta podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. 

6.2. Wyłączną jurysdykcją do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej gwarancji producenta 
lub z nią związanych jest Saarbrücken. 

 

Saarbrücken, 24.09.2020 



  

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

DOT. GWARANCJI PRODUCENTA 
 
 
 
 
1. Ostrza 

2. Opony 

3. Prowadnice, ślizgi 

4. Łożyska 


